
MITURILE DIN ARBITRAJUL 
INTERN SI INTERNATIONAL 

Dr. Alina Cobuz –
Partener Fondator SCPA Cobuz si Asociatii



 Confidențialitatea procedurii arbitrale

 -confidentialitatea este o caracteristica a arbitrajului ce se reflecta asupra

intregului proces arbitral

 Chiar daca reglementarea codului de procedura civila nu este completa, 

intreaga doctrina de Arbitraj s-a pronuntat in sensul obligatiei de pastrare a 

confidentialitatii, nu numai de catre arbitrii ci si de catre toate persoanele

implicate in Arbitraj, experti, interpreti, asistenti arbitrali, martori.



 Conform art.4 din Regulamentul Curtii de Arbitraj de pe 

lăngă Camera de Comerț și Industrii a Romăniei

“Cu excepția cazului cănd părțile convin în alt mod, Curtea de

Arbitraj, Președintele Curții, Secretariatul Curții, tribunalul

arbitral, asistenții arbitrali și orice persoană implicată în

organizarea arbitrajului vor păstra confidențialitatea în ceea ce

privește întreaga procedură arbitrală.



 Intinderea obligatiei de confidentialitate

 -s-a statuat in doctrina ca obligatia de confidentialitate suporta o abordare

tridimensionala, din perspectiva a 3 elemente: 

 a)participantii la procesul arbitral (e.g- dosarul litigiului este confidential)

 b) procedura arbitrala- poate viza intreaga procedura arbitrala, sau anumite

elemente ale acesteia

 c) durata acestei obligatii ( nu este limitata in timp).



 -confidentialitatea procedurii arbitrale are insa de suferit in conditiile:

❑ promovarii actiunii in anulare, 

❑ a recursului impotriva deciziei prin care s-a solutionat actiunea in 

anulare, 

❑ si a contestatiei la executarea hotararii arbitrale.



 Locul arbitrajului – într-o definiție simplă ar fi – locul unde urmează să se țină

procedurile arbitrale. Locul arbitrajului este stabilit prin clauza compromisorie.

 În cazul în care părțile nu au stabilit prin clauza compromisorie acesta va fi

stabilit de către Tribunalul Arbitral.

 Doctrina însă nu este unitară în stabilirea și atribuirea importanței locului

arbitrajului.



 LOCUL ARBITRAJULUI 

- Locul arbitrajului are importanta pentru o buna administrare a cauzei arbitrale, cu

costuri eficiente atat in arbitrajul intern cat si in cel international,

- Locul arbitrajului poate fi factorul care determina daca un arbitraj este internațional

sau nu,

- Alegerea locului arbitrajului are consecinte cu privire la determinarea jurisdicției si

legii aplicabile pentru solutionarea acțiunilor în anulare și cu privire la locul executării

hotărării arbitrale.

- În caz de contrarieritate între convenția arbitrală și regulile de procedură arbitrală la

care convenția trimite, va prevala întotdeauna convenția arbitrală.



 Clauza de arbitraj 

 - in absenta unei alegeri a partilor, legea aplicabila convenției de 

arbitraj se determină cu ajutorul normelor conflictuale. 

 - in cazul in care părțile au indicat lex contractus se ia in considerare 

legătura dintre convenția de arbitraj și contractul extern. În virtutea 

unei prezumții relative, legea care guvernează contractul principal va 

fi aplicabil si conventiei de arbitraj.



 Clauza de arbitraj 

 - legea locului unde se soluționează litigiul va fi aplicabil în subsidiar și

convenției de arbitraj- deci cu alte cuvinte convenția de arbitraj este supusă

legii desemnate de către părți.

 -convenția de arbitraj se poate prezenta sub două forme- clauza

compromisorie și compromisul. Convenția arbitrală trebuie să se

concretizeze într-un înscris sub semnătură privată, nu neapărat autentic.



 Clauza de arbitraj

 - clauzele patologice cunoscute și sub denumirea de clauze ambigue au 

fost denumite clauze patologice de către P. Eisemann, în 1974. sunt acele 

clauze care prezintă un viciu de natură a împiedica derularea armonioasă a 

procedurii arbitrale.



 Clauze patologice 

 - de exemplu Curtea Supremă de Justiție a considerat că o clauză

compromisorie, potrivit căreia

 “toate litigiile și eventualelele divergențe care pot apărea în derularea

contractului sau în legătură cu executarea lui și care nu pot fi soluționate pe

calea tratativelor bilaterale, vor fi supuse arbitrajului la Camera de Comerț și

Industrie” nu este suficientă pentru a se putea reține competența

arbitrajului în soluționarea litigiului.



 Clauze patologice 

 - în materia arbitrajului internațional o eroare frecventă este desemnarea 
greșită a arbitrajului Camerei de Comerț Internaționale, care își are sediul la 
Paris, dar cu localizarea acestei instituții în alte orașe. 

 - în practica ICC s-a reținut prin mai multe sentințe că o clauză arbitrală 
afectată de o astfel de eroare este valabilă, întrucăt rezultă voința comună a 
părților de a recurge la un arbitraj derulat după Regulamentul ICC, care se 
desfășoară la Paris. 

 Curtea de Apel Paris a apreciat că aceasta constituie o simplă eroare 
materială.



 Termenul în care trebuie soluționat un arbitraj 

 -părțile au posibilitatea de a limita durata procedurii arbitrale la un
anumit interval de timp, dănd astfel expresie intereslor lor de afaceri-
principalul considerent îl constituie faptul că celeritatea reprezintă unul
dintre avantajele majore pentru comercianți.

 În lipsa unei convenții exprese a părților cu privire la termenul de
soluționare, devin aplicabile regulile de procedură arbitrală aplicabile



 Potrivit art.43 din RPA sentința arbitrală va fi pronunțată într-un termen 
de maximum 6 luni de la data constituirii tribunalului arbitral. 

 Termenul se suspendă în cazul următoarelor evenimente: 

 1. judecarea cererii de recuzare, 

 2. soluționarea unei excepții de neconstituționalitate,

 3. judecarea unei cereri incidente adresate instanței judecătorești, 



 4. suspendarea litigiului în baza unei dispoziții legale,

 5. efectuarea unei expertize dispuse de tribunalul arbitral 

Termenul se prelungește de plin drept cu 3 luni în cazul încetării 
persoanei juridice sau al decesului uneia dintre părți.  



 Termenul în care trebuie soluționat un arbitraj 

 - o problemă interesantă care s-a ivit în practica arbitrală este aceea a
duratei în care trebuie soluționat un litigiu arbitral în situația în care
arbitrul unic desemnat de părți, după căteva luni de la acceptarea
însărcinării, dar înainte de implinirea termenului arbitrajului este
recuzat ori s-a abținut ca urmare a faptului că a intervenit o cauză de
recuzare în ceea ce îl privește.



Aspecte care trebuie luate in considerare atunci când vorbim de o
audiere prin videoconferință:

 Toata lumea are tehnologia necesara pentru a se conecta la conferință

 Fiecare participant trebuie să aibă pregătite planuri de rezervă pentru
situațiile în care intervine o problemă tehnică – se întrerupe accesul la
internet ori curentul electric, se blochează laptopul etc.



 O audiere online inseamna capacitatea tuturor participanților de a se
alătura de la distanță.

 Platforma de conferințe video a ICSID nu necesită hardware sau software
special, permițând astfel participarea din orice locație.

 Un computer cu conexiune la internet și cameră web sunt suficiente pentru
o participare eficientă și sigură.

 Daca conectivitatea la internet este slabă, participanții se pot alătura și prin
telefon.

 Toți participanții au posibilitatea de a partaja conținut audio și video, precum 
și conținut precum prezentări PowerPoint. 

 O funcție de chat virtual permite participanților să comunice individual între 
ei sau cu întregul grup. 



 Avantajele audierii prin videoconferinta

 Documentele au putut fi accesate mult mai ușor decât dacă ar fi fost în copii
pe hârtie (un link cu un bundle cu toate documentele)

 Costuri mult mai scazute (nu au mai fost deplasări, acomodări de decontat)

 Confortul, atât fizic cat si psihic de a fi într-un mediu cunoscut



 Dezavantaje

 În practica ICSID s-a obișnuit folosirea slide-urilor demonstrative – o
metodă greoaie pentru o videoconferință (intre slide-uri, camera se
micșorează pentru a permite vizualizarea documentului)

 Diferențele de fus orar – pentru avocații unei părți este posibil ca audierile
sa înceapă după-masa și să se sfârșească foarte târziu în noapte, pe când
pentru alții este posibil să înceapă foarte devreme (3-4 dimineața) – se
pune problema respectării principiului equality of arms;

 Audierea are un ritm mult mai încet decât dacă ar fi live (exista un lag între
adresarea întrebării de către avocat și răspunsul martorului, lag care poate
afecta strategia aleasă de către avocat pentru audierea respectivă)



Avantajele incontestabile ale procedurilor de soluționare a 

litigiilor pe cale alternativă

• caracterul privat al procedurii arbitrajului

• confidențialitatea este esențială în relațiile comercialeConfidențialitate

• arbitrii sunt desemnați de părți- se accentueaza aspectul 
de libertate a părților 

• se evocă ideea de parteneriat între acestea, de natură să
permită menţinerea şi continuarea relaţiilor de afaceri și 
ulterior soluționării disputei

Autonomia
părților

• părțile dispun de suficient timp calitativ pentru a-și 
proba cazul prin probe, martori și expertize

Timpul destinat 
probatoriului



• procedurile de conciliere/arbitraj se derulează cu 
operativitate și eficiență, neexistând riscul ca o astfel de 
procedură să dureze câțiva ani.

Flexibilitate și 
eficiență

• Părțile pot stabili, prin conventia arbitrală sau printr-un 
act separat, regulile de procedură pe care tribunalul 
arbitral să le urmeze în soluționarea litigiului.

Procedură
simplificată

• poate fi desființată numai pe calea acțiunii în anulare, 
dar nu pentru motive care vizează fondul litigiului, ci 
doar pentru anumite excepții procedurale prevăzute de 

Codul de procedură civilă.

Sentința 
arbitrală este 
definitivă și 
obligatorie



 va multumim !

Asteptam intrebările dvs pe adresa de mail 
alina@cobuz.ro

Alina Cobuz – expert în arbitraje interne și 
internaționale-

mailto:alina@cobuz.ro

